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Juli / Augustus 2008      JAARGANG 14 NR. 07 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de juli- en augustus-editie van de Deltaloep. Voor velen staat de 
zomervakantie weer voor de deur. In deze Deltaloep onder meer aandacht voor de eerste 
Walcherse APRS vossenjacht en een artikel over “slimme meters”. De volgende Deltaloep 
zal eind augustus verschijnen. Indien u kopie heeft graag voor 20 augustus aanstaande 
aanleveren.  
 
Iedereen een fijne zomer toegewenst en veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 

De Leesmap 

Het gaat wel lekker zo, al tientallen jaren. De leesmap met een aantal hamradio 
gerelateerde tijdschriften en publicaties gaat langs een klein aantal amateurs. Elk 
heeft de leesmap hoogstens 4 dagen in bezit en binnen anderhalve maand is de 
leesmap rondgegaan. Dat zou niet lukken met heel veel deelnemers. Dus wellicht 
vandaar dat een aantal amateurs niet eens op de hoogte is van deze dienst die in de 
regio door onze drie afdelingen wordt geboden. 

De leesmap bevat bladen en publicaties die door je medeamateurs beschikbaar worden 
gesteld. Naast de Electron, de CQ-PA zie je ook o.a. de Duitse bladen Funk-Amateur, CQ-
DL, Elektor, BQC-Nieuwsbrief, soms een computerblad, de Kijk, digitale e-books, 
programmatuur, uitgezochte internetpublicaties. Soms is het recent, soms is het oud, maar 
het blijft interessant. Naast papier gaat er dus vaak ook CD-rom en/of USB geheugenstick 
mee. 

In het verleden was daar ook het Engelse Radcom. Franse en Oostenrijkse bladen zijn er 
ook ooit geweest. Het komt omdat je afhankelijk bent van familie of vrienden in zo'n land die 
je zo eens per jaar eens een jaargang willen schenken. Abonnementen nemen zou ook 
kunnen, maar in al die jaren hebben we het tegen nul-tarief kunnen volhouden en toch 
kunnen zorgen dat de leesmap interessant bleef. 

(Mocht je dus wat hebben voor de leesmap, we houden ons altijd aanbevolen) 

Deelname aan de leesmap is mogelijk voor leden van de VERON Walcheren/Vlissingen en 
de VRZA ZWN. De leesmap wordt opeenvolgend door de deelnemers zelf bezorgd. Er wordt 
verantwoordelijkheid van de deelnemers verwacht en daarom zijn de regels zijn strikt en 
dienen worden te ondertekent.  

Meer weten? Email Jeroen PE1MWB: pe1mwb@vrza.nl 
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Eerste Walcherse APRS vossenjacht 
 
Na tijdens de JOTA van 2007 een leuk spelidee vernomen te hebben is bij mij het plan 
ontstaan om dit te gebruiken als nieuwe activiteit voor onze regionale amateurs. 
Tijdens een afdelings-bijeenkomst heb ik dit naar voor gebracht en daar werd 
enthousiast op gereageerd. Samen met Etienne PE1OYT en Wijnand PA3HFJ zijn we 
aan het voorbereiden gegaan.  Het leuke van dit spel is, dat ook de familieleden mee 
kunnen doen en dat het enige dat je nodig hebt een fiets en een 2-meter portofoon is. 
 
Wat is de bedoeling van het spel. 
 
Op zaterdagmiddag 13 september zullen er in Vlissingen een 3 tal vossen rondfietsen die 
uitgerust zijn met een APRS-zender. Deze vossen moeten gevonden worden door de 
deelnemende teams. Elk team heeft 1 afgevaardigde in de clubshack van VRZA-ZWN die 
als centrale post is ingericht. Hier bevindt zich een computer met een APRS-ontvanger en de 
nodige programmatuur. 
 
Om de beurt mogen de vertegenwoordigers een blik werpen op de kaart om te zien waar de 
vossen zich bevinden. Ze gaan terug daarna terug naar hun 2-meter zender en geven die 
locatie door aan de rest van het team dat zich in Vlissingen bevindt. Het team (dat over een 
plattegrond beschikt) probeert door middel van deze informatie de vos te vinden. 
De vos is natuurlijk ook mobiel en fietst door de stad heen, zijn doel is natuurlijk niet 
gevonden  worden. 
 
Elk team werkt op een eigen frequentie om de strijd wat eerlijker te houden. De teams 
moeten alle 3 de vossen vinden. Als dit gebeurd is fietsen ze terug naar de clubshack.   
Als alle teams terug zijn volgt er natuurlijk een prijsuitreiking onder het genot van een hapje 
en een drankje. We hopen dat er veel amateurs en hun familie leden mee willen doen. Als er 
mensen zijn die niet op de fiets kunnen kan er ook nog een loop-vos ingezet worden. 
 
We hopen op een grote opkomst zodat dit weer een nieuwe gezellige activiteit wordt. 
Opgeven van je team kan door een mailtje naar pd0km@vrza.nl met hierin graag de namen 
van de teamleden.  
 
Karin Mijnders PD0KM  
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Vernieling en poging tot inbraak bij de bunker 
 

Helaas was het weer zo ver, tussen vrijdag 6 juni en zondag 8 juni zijn wederom 
vernielingen aangericht aan de bunker en een poging tot inbraak gedaan.  
 
Hierbij werd onder andere het toegangshek vernield. Inmiddels is het hek weer hersteld.  
Wij vragen graag iedereen die regelmatig in de buurt komt van de bunker een oogje in het 
zeil te houden en bij onraad contact op te nemen met de politie en/of het afdelingsbestuur! 
Het afdelingsbestuur doet altijd aangifte bij vernielingen aan de bunker.  
 

 
 

Slimme meters 
 
Binnen de afdeling Walcheren van de VERON ontstond enige ongerustheid naar 
aanleiding van publicaties dat energiebedrijf Delta de elektriciteits en gasmeters gaat 
vervangen door zgn “slimme” meters. Deze “slimme” meters  maken het  onder 
andere mogelijke dat meterstanden elektronisch worden doorgegeven  aan een 
centrale post. Met name dit elektronisch doorgeven van data en de mogelijke 
gevolgen hiervan voor de ontvangst van aan de zendamateurs toegewezen 
frequenties gaf  aanleiding om de EMC-EMF commissie van de VERON hierbij te 
betrekken. 
 
Uiteindelijk leidde dit tot een informatie avond verzorgt door Delta op 16 april 2008. Tijdens 
die avond waren aanwezig diverse leden van de afd. Walcheren en van de afdeling 
Vlissingen van de VERON, twee leden Willem van Galen en Tom Verhoef van de EMC-EMF 
Commissie van de VERON en enkele leden van de VRZA. 
 
Van Delta waren twee technici en een voorlichter aanwezig. 
 
Iedereen werd allerhartelijkst ontvangen door de voorlichter. De meeting vond plaats in de 
Delta testruimte. Hier waren diverse test-opstellingen te zien met verschillende merken en 
type's meters alsmede de vier verschillende  
opties voor data-overdracht.  
 
Allereerst kregen we een inleiding omtrent het hoe en waarom van "slimme" energie-meters. 
Het blijkt dat de overheid de energiebedrijven de verplichting opgelegd heeft om tenminste 
het electriciteits- en gas-verbruik op afstand afleesbaar te maken. De verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering ligt bij de netwerk-beheerders. De bedoeling van deze maatregel is om :  
a. de overstap van energie-leverancier te vereenvoudigen door centrale opslag en beheer 
van alle metergegevens 
b. de verbruiker een continu inzicht te geven in zijn verbruik wat zou moeten leiden tot een 
mogelijke energie-besparing van +/- 7 % 
c. de mogelijkheid om op afstand gas en electra (deels en/of tijdelijk) af te sluiten om zo het 
energieverbruik te beperken en/of misbruik te voorkomen. 
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Delta levert elektra en gas; deze meters zullen in ieder geval vervangen gaan worden. 
Waterbedrijf Evides verzorgt de levering van water in Zeeland. De verplichte invoering van 
slimme meters geldt alleen voor elektriciteit en gas, niet voor water. Maar Delta en 
Waterbedrijf Evides zijn met elkaar in overleg om ook de watermeter te vervangen, dit maakt 
het project in Zeeland uniek. 
 
In de meeste gevallen zal de electra-meter ook gebruikt worden als lokale data-opslag voor 
tenminste 10 dagen verbruik van zowel electra, gas als water. Deze data-unit kan dan 
regelmatig op vier verschillende manieren door de netwerkbeheerder uitgelezen worden : 
 
1. via het lichtnet (PLC) 
2. via internet (IP) 
3. via draadloze telefoon (GSM) 
4. via een draadloze verbinding (RF) 
 
In sommige gevallen zal ook de communicatie tussen een meter en de lokale data-opslag 
plaatsvinden op draadloze wijze, dit i.v.m. de onderlinge afstand. 
 
De gezamelijke meetgegevens worden in het dichtst bijzijnde transformator-station 
verzameld en via een internet-verbinding doorgestuurd naar de centrale database, die op zijn 
beurt benaderd wordt door de verschillende energie-leveranciers voor o.a. fakturatie 
doeleinden etc.  
 
De data-communicatie via het lichtnet (PLC) was de aanleiding tot bezorgdheid van de leden 
van afd. Walcheren, met in het achterhoofd het hoge stoorniveau tijdens de testen met PLC-
internet gebruik. Uit de toelichting van Tom, de meetopstelling ter plaatse en extra info van 
de Delta technici bleek dat voor deze bezorgdheid geen reden is. Deze data-communicatie 
vindt laag-frequent plaats en als de meter zich gedraagt conform de EN-norm onstaan er 
boven 200 kHz geen storingen.  Een en ander is ook niet vergelijkbaar met het gebruik van 
internet-PLC waarbij er snelle en continue data-communicatie mogelijk moet zijn. Dit levert 
een veel groter bandbreedte gebruik op met hogere signalen waardoor er een sterke 
breedbandige HF-storing optreedt. 
 
Iets anders is de storing die de netwerk-beheerder zelf kan ondervinden van allerei 
voorkomende geschakelde voedingen en lichtnetfilters. Als voorbeeld werd een kleine UPS 
voor een computer-server getoond, waarvan de filtering van de inwendige geschakelde 
voeding, data-communicatie in een groot deel van het net onmogelijk maakte. Al met al was 
het een leerzame, vruchtbare en prettige bijeenkomst met een zeer  
open karakter. 
 
Willem van Gaalen, PA0WJG en  Tom Verhoef, PE1CAT 
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Verslag Velddag 2008 
 
Hoewel de Oranjeplaatdagen tegenwoordig aardig in opmars geraken, blijft de velddag 
toch wel één van de hoogtepunten van het jaar. En zo kon het gebeuren dat ook dit 
jaar het Walcheren Antenne Team haar verantwoordelijkheid niet uit de weg wilde en 
kon gaan en overging tot het organiseren van het jaarlijkse spektakel. Hoewel, 
organiseren is een wat groot woord als er binnen de Walcherse zendamateurs al 
zoveel ervaring is. Even bellen met Boer Dekker, een redactioneel stuk in de Delta 
Loep en op de ZWN en WAL homepages en het grootste deel van het werk is al 
gedaan. 
 

                
 
Zo kon het gebeuren dat op vrijdagmiddag 6 juni Wijnand en Karin als eerste de camper de 
idyllisch gelegen camping op stuurden, op korte afstand gevolgd door de Landrover – 
Zambezi combinatie van Dan “Hannibal” FZH. 
Nog vóór het eten verrezen de eerste antennes en toen Rens “Face” IJF arriveerde, hoefde 
hij niet lang te zoeken waar hij zijn tent zou moeten opzetten. 
 
Bij het vallen van de avond (en de regendruppels !!) werden de bouwplannen voor “het 
velddag project” doorgenomen. De oplettende lezer weet dat één van de tradities bij een 
WAT velddag is dat je een antenne van de grond af aan opbouwt en dit jaar was de keuze 
gevallen op zes meter. 
Rens had het snode plan opgevat om in analogie van de nu reeds legendarische 21 meter J-
antenne een soortgelijk exemplaar voor 6 meter te fabriceren terwijl Wijnand de 6 meter 
variant van de Delta Loop reeds voor zijn geestesoog zag zweven. 
 
Zaterdagochtend kwam het geluid van accuboormachines ver boven de regen uit en 
verdrong de soldeerdamp de laaghangende bewolking. Antennebouwen is magie pur-sang 
en terwijl de leek denkt dat iemand een coax connector tussen 2 kabels vergeten is, weet de 
expert beter; alles heeft een reden. Maar toegegeven, met de connector er tussen werk je 
met een Delta Loop wel makkelijker Hongarije dan zonder. Ook de J-antenne had zo zijn 
verrassingen; een koperen antenne element blijkt bij nader inzien eigenlijk van gehard 
metaal te zijn (kost je één boortje per gat) en metalen deeltjes springen ook makkelijker in je 
oog dan je denkt. Was het door de hand van de ene meester of door de hand van de andere 
meester dat de J-antenne binnen 5 minuten een impedantie van 50 ohm en een SWR van 
minder dan 1.5 vertoonde? Dit zal binnen het WAT ten alle tijden een diep bewaard geheim 
blijven. Zeker is wel dat Rens moeiteloos LZ2LT (in KN23) en LZ9A (in KN12) werkte en 
stations als SV2, SV9 en C4I hoorde.  
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Nodeloos om te zeggen dat het WAT tarief die middag vloeide. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat Wijnand toch duidelijk Robert van de troon dreigt te stoten als aspirant-WAT 
lid. Nog een Leatherman® tool en je hoort erbij Wijnand. Een aardig detail was wel dat zelfs 
in deze tijd van de dure euro de prijzen nog steeds simpelweg bepaald worden door de 
aloude, ietwat in de vergetelheid geraakte, wet van vraag en aanbod. Zo kon het gebeuren 
dat een simpel M3 boutje, 2 ringetjes en 2 M3 moertjes van eigenaar wisselden voor een 
heuse Trespa plaat van maar liefst 600 x 600 x 8 mm, vergezeld van een hagelnieuwe 
mastklem. 
 
Toen Karin, PD0KM 's middags terugkwam van een hele zaterdag scouts, dook ze meteen 
achter de set en realiseerden we ons dat er op een velddag ook nog QSO's gemaakt kunnen 
worden. Karin bracht dit meteen in de praktijk door moeiteloos het ene HB2008 na het 
andere OE2008 station te werken. Een avond eerder wist Karin overigens een Libanees 
station uit Beirut op haar palmares bij te schrijven. Ze werd in de enorme pile-up opgemerkt 
hetgeen maar weer eens bewijst dat YL’s in sommige opzichten toch duidelijk een streepje 
voor hebben op OM’s. Of lag het aan de uitstekende eigenschappen van de vishengel? 
 
Zet een aantal (aspirant) WAT leden, wat nieuwe antennes en een analyser bij elkaar en 
voor je het weet moet er natuurlijk gemeten worden. Zo hebben we op zaterdagavond eerst 
een test gedaan met de FT-817 met dummy (horizontaal en verticaal) op 80 meter afstand, 
maar dit was te dicht bij om een goed oordeel te kunnen vellen.  
Daarom is de volgende ochtend de 817 in de FZH-VC geladen en zijn een aantal testen 
uitgevoerd met het baken op een afstand van ca. 1 km. Hierbij bleken de Delta Loop en de J-
antenne zo'n 3 dB beter te scoren dan de referentie dipool. Ligt het aan de slechte 
referentiedipool of aan de goede antennes? Voorlopig houden we het op de goede creaties 
van Rens en Wijnand. 
 
 Na gedane arbeid op zaterdag, is het goed rusten op zondag waardoor Dan zich bijna 
versliep voor de zondagochtendronde van Frank, PE1EWR. Na enige spoed meldden we 
ons in en werkten zowel Karin met de 4 elements antenne als Dan met de simpele 
referentiedipool de bekende stations in Winssum (Groningen), Brielle en Hoeven. Na de 
ronde had Karin de smaak weer te pakken en werkte op 2 meter een flink aantal 
velddagstations in Neder- en buitenland. Wijnand pakte uit arren moede maar zijn backup-
antenne-project op; een coaxiale 2m/70cm combi-antenne. Ook hier deed de 
antenneanalyser van WAL weer goede diensten. 
 
Inmiddels kwam met het aarzelend gloren van de zondagochtendzon ook langzaam het 
bezoekersverkeer op gang en daarmee steeg het aantal antennes bij boer Dekker 
dramatisch. 
 
Leo, PA0ULT, had een Magnetische Loop voor 80 meter meegebracht en deze werd 
vergeleken met de 80 meter vertical die Rinus, PA0RVS aan het WAT heeft geschonken. 
Helaas was 80 meter redelijk dicht zodat een goede vergelijking niet mogelijk was, hetgeen 
door Rob, PA0RBO, beaamd werd. De 80 meter vertical zal zeker op Oranjeplaat deze 
zomer nog sterker aan de tand worden gevoeld in het kader van een DARES inzet. 
 
Rolf, PA3GFW had een mooie halve-golf draad voor 10 - 20 - 40 meter met een 
geheimzinnig ingegoten kastje bij zich. Ook deze werd opgezet met aan één zijde de “hengel 
mast” en aan de andere zijde de rood-witte stok van Rolf. Deze antenne bleek prima in de 
band te brengen te zijn en gaf qua ontvangst goede resultaten. Hoewel WAT leden en 
aspirant leden verlekkerd klaar stonden met de ijzerzaag om te kijken wat er nu precies in 
het ingegoten blok zat, bleek Rolf onvermurwbaar: “daar mag je alleen maar naar kijken 
maar aankomen niet”. (invoegen foto's antenne Rolf). 
Gelukkig had Laci, PD0ROF, een eigenbouw antennetuner bij zich en zag Wijnand kans om 
(zonder Leatherman®  tool) deze tuner wel open te maken én er zelfs een soldeerbout in te 
steken. 
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Rond 17:00 werden de laatste masten in de auto's geladen en konden de vaste 
campinggasten weer opgelucht adem halen. 
 
Al met al weer een zeer geslaagd weekend en uiteraard weer voor herhaling vatbaar.  
 
Ook dit keer weer de statistieken: 
 
Deelnemers: ● PA3HFJ en PD0KM met GTLX camper, IC706MKIIG, vishengel vertical, 6 meter 

Delta Loop en 4 elements beam voor 2 meter. ● PA1IJF en Mist met stormvaste tent, MFJ 15 meter set, 6 meter set, J- antennes voor 
15 en 6 meter, Qubical Quad voor 6 meter ● PA1FZH met de FZH-VC en Zambezi, FT-817, alle antennes op en rond de auto en 
de nodige materialen. Ook stond hier een Stornophone op de repeater en op 145.225 
om alle mensen in te praten. ● PA3GEO, PA10536 en beide QRP's met twee tenten. 

 
 
Bezoekers: ● PA0ULT met QRP en de 80 meter loop ● PA0RBO met een kritisch oor ● PE1MWB en XYL met aardbeien taart ● PA3GFW met de halve golf antenne voor 10 - 20 en 40 meter en het goed bewaarde 

geheim van de aanpassing ● PD0ROF met de zelfbouwtuner voor HF ● PA0LLV en Elna met de nodige voedselvoorraden ● Hans, PA5082, met uiteraard zijn onafscheidelijke camera. 
 
 
Rens, PA1IJF 
Wijnand, PA3HFJ 
Dan, PA1FZH 
 
Beelden van de velddag vind u op http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek?gid=14  
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/P activiteiten van Veron Vlissingen leden 
 
Pieter PD5EW en Maurice zijn in juni portabel actief geweest onder andere bij de 
bunker. Pieter werkte op 2 meter FM met zijn Kenwood TR7800 en een Popovnic 
antenne.  
 
Maurice was op CB en PMR actief en gebruikte een zelfgemaakte draaddipool als antenne. 
Gelogd werd er met behulp van de laptop. Het aantal verbindingen viel een beetje tegen, 
maar het waren leuke activiteiten met het opzetten en testen van antenne's en zal zeker nog 
vaker worden gedaan.  
 

 
 
Pieter PD5EW als PD5EW/P actief op 2 meter FM met zijn Kenwood TR7800 en Popovnic antenne.  

  

 
  
Maurice is de afgelopen tijd druk bezig geweest met WIFI en experimenteren met verschillende 
antenne's voor HF tot UHF. Hier is hij actief op CB met zijn zelfgemaakte draaddipool antenne.  
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WIFI activiteiten bij de bunker 
 

Naar aanleidingen van wat storingen met de internet verbindingen zijn er wat 
metingen gedaan aan het WIFI signaal. Het signaal van de WIFI box op de bunker blijkt 
vrij slecht, het lijkt erop dat dit aan de WIFI trancevier ligt.  
 

Hiervoor zijn er testen gedaan met een andere antenne en transceiver, er zal binnenkort nog 
een WIFI box worden gemaakt. Een beschrijving van deze boxen was al te vinden in een 
eerdere Deltaloep. Dit maal zal een FON gebruikt worden als transceiver. Dit zijn goed 
verkrijgbare en goedkope transceivers met veel instel opties waardoor het experimenteren 
hier ook zeker de moeite waard is.  
 

 
 
Hierboven de compacte FON WIFI transceiver.  
 
 

PACC contest 
 
Bij de uitslag van de PACC contest, zag ik de volgende "bekende" stations: uit de buurt.  
 
Sectie A: SO CW High 
Nr  Callsign           QSO-pts   Mults   Score   Log 
7     PA0ABM        713           169     120497  E 
13   PA3BWS         438           112      49056  E 
 
Sectie A1: SO CW Low 
Nr  Callsign           QSO-pts   Mults   Score   Log 
42   PA2CHM        98              38        3724   E 
 
Sectie B1: SO SSB Low 
Nr  Callsign           QSO-pts   Mults   Score   Log 
141 PE1EWR             16            2          32      E 
 
Sectie C: SO Mixed High 
Nr  Callsign           QSO-pts   Mults   Score   Log 
10   PI4Z               238             65       15470  E 
 
Sectie C1: SO Mixed Low 
Nr  Callsign           QSO-pts   Mults   Score   Log 
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27  PA3GEO         34              19        646     E 
 
Sectie D: MO Single TX 
Nr  Callsign           QSO-pts   Mults   Score   Log 
18  PI4VLI            306           78       23868  E 
19  PI4WAL          225           73      16425   E 
 
Sectie F: SO Mixed QRP 
Nr  Callsign           QSO-pts   Mults   Score   Log 
18  PA0RBO           20              20        40    E 
 
Sectie N: SO Mixed Novice 
Nr  Callsign           QSO-pts   Mults   Score   Log 
5    PD2DX           206            61      12566    E 
33  PD1EVL           30            19           570   E 
42  PD7MAR           6              6              36   E 
 
 
De volledige uitslag staat ook in het Juli nummer van de Electron, en op  
internet: http://pacc.veron.nl/results.html 
 
73'Jesse 
 

Agenda 2008  
 
08-08-08 RESCUE Vlissingen (Dares Zeeland) 
16-08-08 Lighthouseweekend 2008  
17-08-08 Lighthouseweekend 2008 

31-08-08 Antennemeetdag 2008 
14-09-08 Ballonvossenjacht 2008 
17-10-08 Aanvang JOTA 2008 
18-10-08 JOTA 2008 
19-10-08 JOTA 2008 
25-10-08 Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 2008  
 

 

 

Leuke link van de maand juli / augustus:  
 
Interessante website: 
  
http://www.film-radio-tv.nl/frtv1.pdf  
  
73 de 
  
Leo PAoULT 
 
 

Colofon 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI 
 
          Kees Murre   PA2CHM 
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO 
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline september nummer: 20 augustus 2008 


